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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Ar părea o pierdere de vreme să 
mai zăboveşti a scrie câteva rânduri despre o carte ce nu mai are ne-
voie de nici o prezentare. Poate cea mai citită scriere contemporană 
pe tema Rugăciunii lui Iisus, socotită pe drept cuvânt un volum de 
Filocalie pentru zilele noastre, care a cunoscut mai bine de douăzeci 
de ediţii în Grecia şi numeroase publicări în felurite alte limbi, vă stă 
în faţă în cea de-a cincea ediţie în Română, revăzută şi adăogită. Nu 
vom încredinţa hârtiei alte cuvinte de prisos în privinţa sa, în afara 
unor cuvenite precizări.

Trimiterile la Scriptură s’au dat după Biblia adică Dumnezeeasca Scrip-
tură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Ediţia Sfântului Sinod, Bucureşti, 
1914, cu unele îndreptări şi uniformizări tacite ale textului. Pentru 
trimiterile la citatele din Psalmi am folosit Psaltirea diortosită de Ie-
rom. Rafail (Noica), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2008. Pentru citate-
le din Sfinţii Părinţi s’au folosit, unde am avut la dispoziţie, textele 
din traducerea ediţiei Greceşti de la 1782 a Filocaliei, Ed. Universa-
lia, 2001, respectiv cele ale ediţiei Româneşti realizate de Pr. Dumi-
tru Stăniloae între 1947 şi 1991, Patericul, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română, Alba Iulia, 1999, precum şi traducerile patristice ale Şcolii 
Paisiene de la Mănăstirea Neamţ, retipărite la Ed. Predania în colec-
ţia „Izvoarele Orthodoxiei.” Acolo unde nu s’a putut identifica sur-
sa citatului sau nu exista o versiune Românească corespunzătoare, 
am preferat retraducerea sa din original. 

Mulţumim în mod deosebit Mitropolitului Ierothei al Nafpaktei, 
care a răspuns grabnic şi cu multă bunăvoinţă rugăminţii noastre 
de a scrie un Cuvânt Înainte pentru cititorii Români, precum şi D-lui 
Călin Cosma, care ne-a acordat cu multă generozitate dreptul de a 



folosi traducerea domniei sale ca bază de plecare a ediţiei de faţă, lui 
Maxim Monahul pentru nepreţuitul ajutor dat în revizuirea textului, 
la identificarea citatelor patristice şi la alcătuirea glossarului de 
termeni ascetici, cât şi tuturor celorlalţi care ne-au sprijinit material 
şi duhovniceşte la realizarea acestei cărţi, fără de care apariţia ei nu 
ar fi fost cu putinţă.

Dorim să încheiem cu cuvintele despre Rugăciune ale Arhiman-
dritului Sofronie, care a adeverit afirmaţia Sfântului Simeon Noul 
Theolog că „nu poate naşte fii duhovniceşti decât cel ce însuşi este 
născut de Sus” prin paternitatea duhovnicească purtată asupra au-
torului cărţii de faţă: „Chemarea Numelui lui Dumnezeu bucură su-
fletul şi ne împărtăşeşte treptat înţelesul acestui Nume; trebuie, dar, 
să folosim fiecare ceas pentru a înainta în cunoaşterea lui Dumne-
zeu. (...) Prin chemarea Numelui lui Iisus Hristos putem acoperi ori-
ce eveniment interior sau exterior şi această preaminunată Rugăciu-
ne se face atotcuprinzătoare, universală, cosmică. Prin practicarea ei 
îndelungată, Rugăciunea devine o natură a fiinţei noastre, o reacţie 
firească la orice fenomen în sfera duhovnicească – în toată vremea şi 
în toate situaţiile. Cu o astfel de Rugăciune, naşterea noastră pentru 
lumea de Sus poate cu adevărat să devină o «naştere fără dureri». 
(...) A dobândi Rugăciunea înseamnă a dobândi vecĭnicia.”

R.H.





„Rugăciunea cea cu duhovnicească vedere 
pământul făgăduinţei este; dupre carea izvo-
răşte, precum laptele şi mierea, cunoaşterea 
cuvintelor despre purtarea de grijă şi judeca-
ta lui Dumnezeu...” 

Sfântul Maxím Mărturisitorul 

„Şi dacă de pofte ne aprindem, şi de plăceri 
necurate, şi dacă trupul se trezeşte tresăl-
tând, şi dacă toată cugetarea şi rea-meşte-
şugirea diavolească ne ispiteşte, pre toate să 
preabiruim prin credinţă şi cântare, şi prin 
citire, şi prin smerită-cugetare, şi prin ce-
lelalte nevoinţe, şi mai presus de toate prin 
chemarea numelui lui Iisus Hristos, iubito-
rului-de-oameni Dumnezeu şi Mântuitoru-
lui nostru...” 

Cuviosul Nil Ascetul 

„Câţi din Eghípet voim a ieşi, şi de Faraon 
a fugi, negreşit avem trebuinţă şi noi de un 
Moisì oarecarele mijlocitor către Dumnezeu, 
şi dupre Dumnezeu, ca şi pentru noi între 
faptă şi între vedere stând, mâinile sale că-
tre Dumnezeu să întinză, ca aceia ce se po-
văţuiesc de dânsul, şi pre marea păcatelor să 
o treacă, şi pre Amalícul patimilor să-l biru-
iască. Deci s’au amăgit cei ce loruşi s’au bi-
zuit, şi cum că n’au trebuinţă de nici un po-
văţuitor au socotit.” 

Sfântul Ioán Scărarul



CUVÂNT
ÎNAINTE

AL AUTORULUI LA A CINCEA EDIŢIE 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ
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Rugăciunea lui Iisus, adică ru-
găciunea „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă,” m’a preocupat din 
fragedă copilărie. Încă de pe când aveam 4-5 ani, mama mea m’a 
dus la un spital din ţinutul natal, ca să primesc blagoslovenia unui 
nevoitor bolnav, internat acolo. Acela m’a binecuvântat şi mi-a spus 
să rostesc Rugăciunea nu doar o singură dată, căci nimeni nu se 
poate sătura dintr’o îmbucătură. Sânt mişcat când îmi amintesc că, 
la acea vârstă mică, un nevoitor m’a blagoslovit şi m’a îndemnat să 
mă rog cu Rugăciunea lui Iisus. Este o dulce amintire din copilărie 
şi sânt recunoscător mamei mele, care m’a aşezat pe această cale.

Mai apoi, am început să fiu cu adevărat interesat de această lucra-
re duhovnicească pe când, ca student al Facultăţii de Theologie din 
Thessalonic, citeam învăţătura Sfântului Grigórie Palamà despre 
sfânta liniştire (isihasm), despre rugăciunea neîncetată şi întreaga 
ei theologie, şi după aceea pe când, vizitând Sfântul Munte în anii 
1960, auzeam monahii vorbind despre Rugăciune. 

Ajuns cleric, în anii 1970 am studiat multe texte ale vechilor şi mai 
noilor Părinţi despre această sfântă lucrare, iar studiul acesta sporea 
dragostea mea pentru rugăciune. Peregrinam în vremea aceea pe la 
schiturile şi colibele din pustia Sfântului Munte, ca să aud învăţătura 
părinţilor în viaţă despre Rugăciune. Atmosfera chiliilor, mediul 
pustiei, drumurile îndelungate, privegherile de toată noaptea şi 
cuvântul umilincios al părinţilor mă călăuzeau încet-încet către 
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adâncul tainic al Sfântului Munte şi auzeam bătaia inimii acestuia 
– rugăciunea neîncetată către Dumnezeu. Dau slavă lui Dumnezeu 
că mi-a dăruit acest dor de a căuta „mădulare vii” şi nu de a cerceta 
bibliotecile, podoabele şi muzeele sfintelor mănăstiri.

Astfel, am discutat pe tema rugăciunii, într’o atmosferă de zdrobi-
re a inimii, cu cuvioşii stareţi Efrém Katunakiotul, Paísie Aghioritul, 
Efrém Filotheitul, Theoclit Dionisiatul, cu mulţi monahi de la Nea 
Skiti, de la Aghia Anna şi din Katunakia, dar şi cu mulţi monahi din 
chinovii, nevoitori ai rugăciunii minţii şi inimii. Au fost dăţi când 
stăteam săptămâni întregi în Sfântul Munte şi-l întrebam pe orica-
re monah pe care-l găseam numai despre Rugăciune. Iar ei îmi um-
pleau inima de sfinţite cercări duhovniceşti. 

Toate acestea, împreună cu întâlnirea şi legătura cu Stareţul Sofrónie 
(Saharov) şi cu Sfânta Mănăstire a Sfântului Ioán Înainte-Mergăto-
rul din Essex, Anglia, unde am văzut înfăptuită Rugăciunea ca sluj-
bă şi chip de viaţă, unită cu theologia, cu pocăinţa şi cu dumneze-
iasca împărtăşanie, mi-au aprins dragostea pentru Rugăciunea lui 
Iisus – care este temelia vieţii isihaste şi rugăciunea neîncetată a Bi-
sericii, de vreme ce la fiecare ectenie a preotului poporul răspunde 
cu „Doamne, miluieşte.” Totodată, în Evanghelii vedem că această 
rugă i-o adresau lui Hristos orbii, leproşii, femeia hananeancă ş.c.l. 
Astfel, cel ce îşi simte neputinţa duhovnicească cere de la Dumne-
zeu milă. 

Când am ajuns duhovnic, în 1973, i-am învăţat pe cei dintâi fii du-
hovniceşti ai mei să se nevoiască cu Rugăciunea. Unii dintre ei mi-
au cerut să scriu într’o formă simplă un text, ca ajutor, şi astfel am 
aşternut pe hârtie convorbirea de faţă. 

Igumenul Sfintei Mănăstiri a Cuviosului Grigórie, Părintele Gheór-
ghie (Kapsanis), care mă primea întotdeauna cu multă dragoste şi 
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bunătate, m’a îndemnat să o public şi, bineînţeles, a scris predoslo-
via cărţii. Am publicat cartea fără să-mi trec numele, fiindcă sim-
ţeam greutatea lucrării. 

De atunci, această carte a cunoscut nenumărate ediţii în Greceşte (21 
la număr) şi s’a tradus în aproape douăzeci de limbi. Cartea a circu-
lat şi a fost citită de mulţi, care s’au folosit, şi Dumnezeu a binecu-
vântat în multe feluri. 

Mă bucur că scriu cuvântul înainte al celei de-a cincea ediţii în lim-
ba română a acestei cărţi, apărută la Editura Predania, fiindcă simt 
foarte multă dragoste faţă de marele isihast Cuviosul Paísie Veli-
cikovski, Stareţul Mănăstirii Neamţ din Moldova, care ardea după 
tradiţia isihastă, o trăia, o învăţa şi o preda miilor de ucenici ai săi. 
Cu smerenie, cer rugăciunile sale. Dau slavă lui Dumnezeu că m’a 
învrednicit să vizitez, ca smerit închinător, mănăstirile unde a trăit 
şi i-a dăscălit pe alţii.

Rugăciunea lui Iisus, când se săvârşeşte cu buzele şi cu mintea, pune 
pe fugă gândurile rele şi împăciuieşte mintea, iar atunci când se po-
goară în inimă şi lucrează acolo, îl naşte din nou pe om, pune foc în 
lumea sa lăuntrică şi-l face theolog – căci atunci theologia ajunge „is-
torisire,” fiindcă omul învaţă-povesteşte cele pe care le-a auzit, le-a 
văzut, le-a învăţat, le-a trăit. Atunci el cunoaşte nerătăcit că una este 
mintea şi alta este raţiunea, şi se uimeşte de lărgirea inimii /2 Cor. 
6:11/, de adâncimea acesteia şi de lumea ei tainică şi intensă.

Negreşit însă, Rugăciunea lui Iisus, ca să fie de folos omului, trebu-
ie neapărat însoţită de theologia Bisericii Orthodoxe (dogma) şi de o 
viaţă îmbisericită (Tainele-nevoinţa) – şi în chip anume de dumne-
zeiasca împărtăşanie, căci Rugăciunea aprinde dorul pentru dum-
nezeiasca împărtăşanie, iar împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui 
Hristos sporeşte setea de rugăciune.
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Rog pe oricare dintre cititorii ce se vor folosi de această carte să se 
roage la Dumnezeu să nu-i dezamăgesc pe atâţia pustnici nevoitori, 
care m’au iubit şi mi-au descoperit comorile inimii lor. 

Scris în Nafpáktos, 
la 24 Septemvrie 2010, 

de praznicul Cuviosului Siluán Athonitul
† Ierothéi al Nafpaktei şi Aghio-Vlasiului





PREDOSLOVIE LA ÎNTÂIA EDIŢIE 
GRECEASCĂ
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Din însuflarea dragostei dumne-
zeieşti cunoaştem în zilele noastre o reaprindere a dorului pentru 
theologia mistică şi învăţătura Sfinţilor Părinţi, pentru trezvie, ne-
voinţă şi rugăciunea neîncetată a inimii şi a minţii.

Cum se explică oare faptul că în toiul antropocentrismului, al cuge-
tării materiale şi lumeşti, se ivesc suflete ce tânjesc după adevărata 
viaţă în Hristos, căutând desăvârşirea, unirea cu Dumnezeu – su-
flete ce vor să trăiască potrivit predaniei Bisericii noastre şi a Sfinţi-
lor Părinţi? 

„Aceasta este schimbarea dreptei celui Preaînalt.” /Ps. 76:11/ 
Aceasta este lucrarea Sfântului Duh, Care pururea viază şi puru-
rea sfinţeşte sufletele în Trupul lui Hristos – sfânta, soborniceasca şi 
apostoleasca noastră Biserică Orthodoxă.

După îndelungi şi anevoioase silinţe, devine tot mai limpede în ziua 
de astăzi că predania Cuvioşilor Părinţilor noştri nu este un lux, ci 
o condiţie de căpătâi pentru un chip de viaţă cu adevărat dreptslă-
vitor. 

Şi este o mare binecuvântare că preamilostivul nostru Stăpân a sădit 
în mijlocul Bisericii raiul Grădinii Maicii Domnului – Sfântul Mun-
te – spre a înviora întreaga Biserică cu tainica strălucire a harului 
lui Dumnezeu, care sălăşluieşte în vechii şi noii Săi sfinţi, în sfinte-
le Sale lăcaşuri pururea cercetate de Născătoarea-de-Dumnezeu, în 
predania cea neîntreruptă şi vie până astăzi a Sfinţilor Părinţi.
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Autorul cărţii de faţă însetează după această predanie. El trăieşte 
şi lucrează în lume, dar locuinţa sa, potrivit Apostolului, „în Cer 
este,” în cerul Sfântului Munte – premergător al Cerului Împărăţi-
ei lui Dumnezeu. 

Domnul cel iubitor de oameni, Care dăruieşte ceea ce cu adevărat 
doreşte inima, a dăruit şi Arhimandritului Ierothéi Vlahos harul 
Său, pentru a iubi şi a simţi cu duhovnicească simţire Sfântul Mun-
te şi pentru a auzi bătaia tainică ale inimii sale – nimic altceva decât 
rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieş-
te-mă pre mine, păcătosul.” 

A stat de vorbă cu Stareţi sfinţi, a primit binecuvântarea lor, a ascul-
tat cuvintele vieţii veşnice, iar acum, din dragoste pentru fraţii săi, 
le dăruieşte din roadele inimii sale. 

Este un semn al iubirii de oameni a Cuvioşilor Părinţilor noştri că ne 
dezvăluie culmile sfinţeniei şi ne încurajează să nu şovăim în urcu-
şurile duhovniceşti, arătându-ne totodată cele dintâi trepte pe care 
noi, cei nedesăvârşiţi şi neputincioşi, trebuie să începem a le urca ca 
începători şi neîncercaţi; ne arată cele înalte, dar ne povăţuiesc să în-
cepem de la cele de jos.

Astfel, această lucrare înfăţişează nu doar desăvârşita stare a rugă-
ciunii, ci ne ajută să urcăm şi treptele sale cele mai de jos, pentru ca 
şi fraţii noştri din lume să o poată săvârşi, spre întărirea sufletească 
şi spre sfinţirea lor. 

Cred că cu binecuvântarea Stăpânei noastre, de-Dumnezeu-Născă-
toarea, care încă din Sfânta Sfintelor trăia plinătatea urcuşului tainic 
şi a părtăşiei cu Dumnezeul cel în Treime, această carte se va dovedi 
de folos atât autorului, cât şi cititorului. Nu mai este nevoie a spune 
că o mai deasă citire a cărţilor despre Rugăciunea lui Iisus va naşte 
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în oameni o mai mare dorinţă de a o înfăptui. Şi Dumnezeului nos-
tru, de la Care sânt toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit, 
fie slava şi mulţămita în veci. 

Arhimandritul Gheórghie (Kapsanis),
Igumenul Mănăstirii Cuviosului Grigórie,

Sfântul Munte Athos 



CUVÂNT
DE ÎNCEPUT
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În paginile ce urmează voi înfă-
ţişa o convorbire purtată cu un Stareţ* din Muntele Athos. Pe atunci 
nu mă gândeam că ea va ajunge tema unei cărţi. Dar, într’o zi, pe 
când mă pregăteam să citesc una din scrierile Sfântului Maxím Măr-
turisitorul, am auzit un glas lăuntric îndemnându-mă să aştern pe 
hârtie convorbirea purtată cu înţeleptul monah aghiorit. Şi m’am 
supus acelui glas pe care, vă mărturisesc, nu l-am mai auzit vreoda-
tă. Am început să scriu după cum mi-a venit în minte. Din această 
pricină, ceea ce urmează este roada a doar câtorva ceasuri de mun-
că, şi pentru aceasta îmi cer iertare cititorilor. 

Înainte de toate, aş dori să lămuresc câteva lucruri.

În primul rând, această carte n’ar trebui citită ca o poveste sau ca un 
basm, ci ca o învăţătură trimisă de Dumnezeu acelui înţelept atho-
nit, a acelui dumnezeu „după har.” Cititorul ar trebui să se opreas-
că din când în când să cugete – ba, mai mult, să se roage. S’ar putea 
chiar să fie nevoit să citească şi a doua oară cele scrise.

În al doilea rând, convorbirea trebuie citită păstrând în minte sco-
pul cu care a fost scrisă – adică punerea în făptuire a celor citite. Ar 

* Stareţul, în tradiţia Slavonă, sau Gheronda, în tradiţia Ellină (cuvinte care înseam-
nă acelaşi lucru, Bătrân) este un monah sau pustnic cu viaţă sfântă (nu neapărat pre-
ot), care a primit harisma călăuzirii duhovniceşti a sufletelor. În Română, termenii 
de Stareţ (povăţuitor duhovnicesc) şi Igumen (mai-mare al unei mănăstiri) s’au su-
prapus, amestecându-şi înţelesurile. În textul care urmează, „Stareţ” este folosit cu 
sensul său originar, de „Bătrân.” (n.red.)
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trebui de îndată să ne hotărâm a intra în norul Rugăciunii lui Iisus 
– Sináiul şi Thavórul unde Îl vom întâlni pe Dumnezeu. „Chemarea 
numelui lui Dumnezeu este însoţită de arătarea Sa neîntârziată, pen-
tru că numele este un chip al prezenţei Sale.” /Pável Evdokimov/ 
Acest concept se face următor al cuvintelor Domnului: „Unde sânt 
doi sau trei adunaţi întru numele meu, acolo sânt şi eu în mijlocul 
lor,” /Mat. 18:20/ ca şi cuvântului rostit de Apostol: „Pentru aceea 
arăt vouă că (...) nimenea poate să zică: Domnul este Iisus, fără nu-
mai în Duhul Sfânt.” /1 Cor. 12:3/ Când cineva rosteşte Rugăciunea 
lui Iisus, Sfântul Duh se pogoară precum norul pe Muntele Thavór. 

În al treilea rând, cititorul n’ar trebui să încerce să afle cine este mo-
nahul cu care am vorbit. S’ar putea să nu izbutească, şi socotelile lui 
ar putea fi greşite. Acelui sfânt Stareţ nu i-ar plăcea aşa ceva.

În al patrulea rând, cititorul ar putea fi copleşit de numărul mare de 
citate din Sfinţii Părinţi. Trebuie întărit faptul că râvnitorii aghioriţi 
sânt înrudiţi în duh cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre. În ei viază 
şi lucrează Preasfântul Duh, care era şi lucra şi în Sfinţii Părinţi. Cu 
alte cuvinte, ei au cugetul Părinţilor şi, astfel, pot memora cu uşu-
rinţă cuvintele acestora, fără prea multă trudă şi strădanii deosebite. 
Pe lângă aceasta, de multe ori în cursul dialogului, înţeleptul şi de-
Dumnezeu-văzătorul pustnic deschidea cărţile pe care le ţinea lân-
gă el (Sfântul Grigórie Palamà, Sfântul Simeón Noul Cuvântător-de-
Dumnezeu, Filocalia ş.a.), tâlcuind multe pasaje.

*
Dorinţa mea arzătoare este ca aceia care citesc cartea să primească 
ajutor în trăirea Rugăciunii lui Iisus, rugăciune ce i-a sfinţit pe mulţi 
alţii – pentru a se putea sfinţi şi ei, la rândul lor. 

Mă simt dator să-mi îndrept gândul şi spre chipurile eroice şi cuvi-
oase de vieţuitori în Athos, „următori ai dumnezeieştii dragoste,” 
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cei ce au părăsit lumea şi trăiesc în adevărata Lume, nu în lumea 
cea stricată, ci în LUMEA preschimbată – Îl trăiesc pe Dumnezeu. 
Ei sânt mărturisitorii de astăzi ai lui Hristos, „cei ce de această lume 
s’au despărţit şi, în fapt, morţi sânt pentru ea.” Aceşti sfinţiţi părinţi 
m’au sprijinit şi m’au ajutat de multe ori, m’au hrănit cu pâinea lor; 
şi eu, cel lipsit, le datorez atât de mult. Sânt sărac. Dar, de n’aş fi luat 
această puţină hrană, aş fi murit! Sânt flămând, dar totuşi trăiesc din 
harul lor, din binecuvântările şi dragostea lor… 

Rândurile ce urmează sânt, astfel, închinate acestor Părinţi care au 
cunoscut Raiul în Sfântul Munte, drept recunoştinţă pentru marea 
lor dragoste – „în schimbul dragostei lor” –, şi care au iubit nebuneş-
te întreita-sărăcie: cea materială (neagonisirea), cea duhovnicească 
(smerenia şi ascultarea) şi cea trupească (înfrânarea); acestor Părinţi 
care „cu adevărat au trăit fericirile Domnului; căci săraci cu duhul 
ajungând, s’au îmbogăţit, şi blânzi făcându-se, au moştenit pămân-
tul; plâns-au şi s’au mângâiat; flămânzind pentru dreptate, s’au să-
turat; fost-au milostivi şi s’au miluit; ajuns-au curaţi cu inima şi l-au 
văzut pre Dumnezeu, dupre cât li se putea; ajuns-au făcători de pace 
şi de dumnezeiasca înfiere s’au învrednicit.”

 „O, Sfinţi Părinţi, cuvioşi şi pustnici, noi, cei păcătoşi, dupre datorie 
fericim pre voi, cei tineri pre cei bătrâni, fiii pre părinţi, cei legaţi de 
păcat pre sfinţi.” /Sfântul Nicódim Aghioritul/ 

Autorul





„Pomeneşte, Doamne, pre cei ce întru fecio-
rie şi bună-cucernicie şi nevoinţă petrec, şi 
pre cei ce în munţi şi în peşteri şi în crăpă-
turile pământului se luptă, cuvioşi părinţi şi 
fraţi ai noştri, pentru Numele tău cel sfânt.”

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Iácov 
Fratele Domnului



CAPITOLUL

I TĂCEREA, 
CUVÂNTUL 
ŞI VIAŢA 
MONAHILOR
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Sfântul Munte este un loc de tai-
nă, unde tăcerea, adică însăşi veşnicia, vorbeşte cu putere – căci tă-
cerea este graiul vieţii ce va să vină. Aşa cum sfinţii îngeri au o pu-
tere înţelegătoare de negândit pentru noi, prin care-şi împărtăşesc 
dumnezeieşti noime (potrivit Sfântului Vasílie cel Mare), în acelaşi 
fel îngerii pământeşti – ce trăiesc în Sfântul Munte şi se întrec cu cei 
cereşti şi netrupeşti în viaţă şi în rugăciune – au o altă putere pen-
tru a împărtăşi ceea ce trăiesc. Această putere este tăcerea care, mai 
ales în Sfântul Munte, este cea mai grăitoare propovăduire, „un tă-
cut îndemn.” Monahii de acolo nu vorbesc mult; ei trăiesc tainele 
lui Dumnezeu în tăcere şi se adâncesc în experienţa apofatică a the-
ologiei dreptslăvitoare. Ei ascultă glasul lui Dumnezeu prin tăcere 
şi dobândesc virtutea. După Sfântul Simeón Noul Cuvântător-de-
Dumnezeu, „calea cea mai grabnică către dobândirea bunei-săvâr-
şiri pentru cei începători este tăcerea buzelor, şi închiderea ochilor, 
şi a urechilor surzire.”

Tăcerea monahilor este ziditoare. În Pateric citim următoarele: 
„Avva Theófil arhiepiscopul s’a dus odată la Schit. Şi adunându-se 
fraţii, au zis lui Avva Pámvo: «Zi vreun cuvânt episcopului, ca să se 
folosească.» Zis-a lor bătrânul: «De nu se foloseşte de tăcerea mea, 
nici de cuvântul meu nu poate să se folosească.»”

Cel ce merge la Sfântul Munte ar trebui să o facă cu scopul de a se 
zidi prin tăcere. Toate îi vor vorbi pelerinului care ştie cum să asculte 
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această tăcere. Feţele tăcute ale călugărilor, peşterile pustnicilor, 
mănăstirile pătrunse de duhul de pocăinţă, natura însăşi, precum 
şi toate lucrurile neînsufleţite din jurul său, îi vor povesti multe 
şi-i vor împărtăşi minunate învăţături. Aşa vorbeşte Sfântul Munte 
„întru tăcere.”

Dar şi monahii vorbesc, şi astfel zidesc sufleteşte, căci se fac pilde 
prin însăşi viaţa lor. „Căci viaţa fără de cuvânt mai mult foloseş-
te decât cuvântul fără viaţă. Viaţa şi tăcând foloseşte, iar cuvântul 
şi strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi viaţa se vor întâlni, fac o 
icoană a toată filosofia.” /Avva Isidor Pelusiotul/ Pentru că Sfin-
ţii Părinţi duc o viaţă sfântă şi au ajuns unelte ale Sfântului Duh, 
„trâmbiţe tainice” ale Sfintei Treimi (Dragostea, Cuvântul şi Înţelep-
ciunea), ei aduc folos, orice cuvinte ar folosi. Au „cuvinte” să vor-
bească, deoarece faptele lor sânt din belşug; iar când sânt întrebaţi, 
rostesc aceste „cuvinte.” 

În Pateric, întâlnim foarte des următoarea cerere: „Părinte, spune-
mi cuvânt ca să mă mântuiesc.” Un „cuvânt” rostit din sufletul pust-
nicului ca de la Duhul Sfânt, în graiul pustiei, se socoteşte a fi desco-
perit de la Dumnezeu şi neîndoielnic; şi acela care-l cere îl primeşte 
ca pe o roadă a harului, fără să îl tâlcuiască cu mintea sa. Acest „cu-
vânt” de la părintele înduhovnicit este de neapărată trebuinţă pen-
tru cel care-l cere. „Cuvântul” vine dintr’un suflet prieten al lui 
Dumnezeu, un suflet rănit de dragostea Sa, rostit după măsura „se-
tei” aceluia care-l cere. Aşa cum Maica Domnului l-a zămislit pe Cu-
vântul lui Dumnezeu şi a dat naştere lui Hristos Dumnezeu-omul, 
ajungând de aceea „bucuria a toată făptura,” în acelaşi fel şi părinţii, 
datorită curăţiei lor, au zămislit cuvântul şi l-au înmânat celor ce în-
setează după el, făcându-li-se pricină de bucurie.

„Au venit la Avva Fillic nişte fraţi, cari aveau cu ei câţiva mireni, şi 
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s’au rugat lui să le spuie vreun cuvânt. Iar bătrânul tăcea. Şi fiind-
că mult îl rugau, a zis lor: «Cuvânt voiţi să auziţi?» Şi i-au zis: «Aşa, 
avvo.» Deci a zis bătrânul: «Acum nu este cuvânt, fiindcă nu este cel 
ce să lucreze. Când întrebau fraţii pre bătrâni şi făceau cele ce ziceau 
lor, Dumnezeu le da cum să le grăiască.» Şi auzind fraţii acestea, au 
suspinat, zicând: «Roagă-te pentru noi, avvo!»”

Din această pildă se vădeşte că cuvântarea este luminarea harului. 
Harul îi luminează pe cei curaţi şi sfinţi, şi „întrupează” viaţa şi cu-
vintele lor. Este limpede, aşadar, că înălţimea cuvântului este pe 
măsura însetării celui ce-l cere, iar monahii ştiu cum să „zdrobeas-
că” spre bine şi cele mai împietrite inimi – chiar dacă folosesc un cu-
vânt tranşant. Aşadar, dacă-i întrebi cu simplitate, cu smerenie şi 
cu dorinţa de a împlini ce ţi se va zice, vei auzi „scânteierile” haru-
lui. Sânt cuvinte simple, smerite, totuşi pline de înţelepciune şi har 
– sânt cuvinte pline de Duh. 

În acest fel, ei Îl urmează pe Hristos, răsunătorul Cuvânt al Tatălui 
şi, totodată, adâncă tăcere. El vorbea, dar păstra şi tăcerea. Mişcarea 
lui Dumnezeu spre om este, neîndoielnic, nu doar „descoperirea cu-
vântului,” ci şi „grai al liniştii.” Prin urmare, mişcarea omului spre 
Dumnezeu, ca şi spre aproapele său, ar trebui să se vădească din 
acestea două. Te îndrepţi spre Sfântul Munte cu scopul de a învăţa 
mai mult prin tăcere şi mai puţin prin rostire.

Monahii de la Sfântul Munte, pustnicii, aceste păsări cântătoare 
ale pustiei, trăiesc Viaţa la culmea ei. Ei sânt de pe acum în Rai. 
Sânt cu adevărat îndumnezeiţi, trăind viaţa lui Hristos în „vase de 
lut,” adică-n trupuri istovite de nevoinţă şi de slujirea aproapelui. 
În aceşti monahi se poate putea vedea îndumnezeirea în faptă, 
ca să spunem aşa, şi nu îndumnezeirea învăţată teoretic, de către 
cel lipsit de cercare în ale cuvântării-de-Dumnezeu (theologia). Ei 
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trăiesc şi credinţa, şi faptele. Pentru că, neîndoielnic, credinţa fără 
fapte este amăgire, iar faptele fără credinţă sânt idolatrie. Harul lui 
Dumnezeu, chipul lui Hristos, s’a întipărit pe feţele lor bătătorite 
de vreme, de vreme ce s’au izbăvit de nobleţea ipocrită a lumii. 
„Dănţuirea” sfinţilor nevoitori „de cele împotriva firii fuge, cele 
după fire arată, şi celor mai presus de fire daruri se învredniceşte.” 
/Sfântul Nicódim Aghioritul/ 

Dacă-i priveşti, ţi se pare că-s nefericiţi şi trişti. Însă când se revar-
să liniştea lor lăuntrică, te copleşeşte. Aceşti sfinţi nevoitori sânt ase-
menea stăvilarelor ce ţin apele. Când stăvilarul se rupe, apele îşi ara-
tă tăria, potopind împrejurimile. Când gura pustnicului se deschide, 
te umple de mireasmă. Gurile monahilor sânt „izvoare dintru carile 
miere şi apă vie se revarsă.” /Sfântul Ioán Gură-de-Aur/ Ai putea 
crede că vieţile lor sânt fără valoare, dar curând îţi vei da seama că 
aceşti pustnici sânt „copaci ce ajung sus la Cer, dăruiţi cu frunze ce 
bine-umbresc,” adăpostindu-te şi răcorindu-te. Ţi-i închipui, îmbră-
caţi în rasă, de neclintit în tăcerea lor şi nespălaţi datorită înfrânării 
lor de la îmbăiere (alusía). Însă, foarte curând, îi vezi „saduri cu mi-
nunate roade, şi neveştejite,” „crini veşnic înfloriţi şi de-a pururea 
înmiresmaţi,” al căror parfum te umple de plăcere! Şi toate acestea 
pentru că Hristos, viaţa cea adevărată, trăieşte în ei. Viaţa lor este 
„ascunsă în Hristos.” /cf. Col. 3:3/

În fiecare monah aghiorit ce calcă pe urmele Sfinţilor Părinţi şi 
trăieşte potrivit predaniei lor, poţi deosebi, dacă porţi în tine duhul 
lui Dumnezeu, împreuna-lucrare a două stări părelnic potrivnice: 
cea a Morţii şi cea a Vieţii. Viaţa izvorăşte dintr’o moarte de zi cu 
zi, şi moartea ajunge mai adâncă dacă te bucuri de viaţă. Cu cât 
sporeşte moartea Morţii (adică a păcatului), cu atât este mai deplin 
trăită viaţa în Viaţă (adică în Hristos); şi cu cât cineva trăieşte mai 
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deplin Viaţa, cu atât omoară Moartea, până acolo încât ajunge să 
vadă în sine însuşi Învierea şi Înălţarea lui Hristos – adică se omoară 
păcatul şi se naşte viaţa. S’ar putea spune, aşadar, că monahii se 
îmbracă cu moartea şi dobândesc Viaţa. Sfântul Pável scrie către 
Romani: „Ştiind că Hristos cel ce au înviat din morţi nu mai moare, 
că moartea pre dânsul nu mai stăpâneşte. Căci carele a murit, 
păcatului odată a murit; iar carele viiază, viiază lui Dumnezeu.” 
/Rom. 6:9-10/ Sfântul Nichíta Stithatul scrie că la fel se întâmplă 
cu omul sfânt, ajuns asemenea lui Hristos, pentru că a murit şi s’a 
îngropat pentru lume, trăind viaţa lui Hristos: „Cel ce s’a sculat din 
lucrurile cele moarte, cu Hristos a înviat. Iar dacă cu Hristos a înviat 
cu cunoştinţă, «Hristos, deci, nu mai moare», deci nici acesta va fi 
ţinut cu moartea necunoştinţei; ca să nu mai vieţuiască deci acela 
cărnii şi lumii, omorându-şi mădulările trupului său şi lucrurile 
vieţii acesteia, ci Hristos vieţuieşte într’însul, ca cela ce s’a făcut 
sub harul Sfântului Duh; şi nemaifiind sub legea cărnii, «armele 
dreptăţii, mădulările sale, arătat le aduce lui Dumnezeu şi Tatălui».” 
/cf. Rom., Cap. 6/*

Chiar şi în monahii îndumnezeiţi se regăseşte împletirea dintre sta-

re şi mişcare. Potrivit Sfântului Maxím, ei trăiesc o „pururea-miş-
cătoare stare” şi o „stătătoare mişcare.” Rămân „întru Hristos” şi se 
mişcă neîncetat spre o cât mai desăvârşită desfătare întru Dânsul, 
deoarece Hristos este mărgăritarul cel de mult preţ. Sfântul Grigórie 
al Nissei lămureşte acest lucru: „De mirare lucru este că starea şi 
mişcarea pot sta la un loc. Căci cel ce urcă deloc nu stă, iar cel ce stă 
nu urcă; dar aici urcarea este împlinită prin a rămâne în aceeaşi sta-
re, înţelegând prin aceasta: cu cât unul rămâne statornic şi neclătit 

* Sfântul Nichita Stithatul, „O sută de capete cunoscătoare, pentru dragoste şi 
săvârşirea vieţii” (suta a treia), Capul 74, în „Filocalia,” vol. II, Editura Universalia, 
2001, p. 147. (n.red.)
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în bine, cu atât străbate mai mult din calea virtuţii.” Adică rămâne 
statornic în bine, totodată mişcându-se. Se află într’o neîncetată miş-
care şi, totuşi, rămâne în Hristos. Este setea neîncetată după Hris-
tos, dar totodată şi saţietatea dumnezeiască. Un monah spunea oda-
tă: „Ceva uimitor mi se întâmplă. Sânt flămând şi, totuşi, mă simt 
îndestulat.” Însă pentru omul lui Dumnezeu acest lucru nu e deloc 
uimitor. „Aceasta este desăvârşita desăvârşire nedesăvârşită a celor 
desăvârşiţi” /Scara, Cuv. 29/ de care vorbeşte Sfântul Ioán Scărarul.

Viaţa monahului se face pururea viaţa Cuvântului lui Dumnezeu, 
viaţa lui Hristos. Silindu-se, călugărul trăieşte pe deplin „vârstele” 
lui Hristos. Hristos este Întrupat în el, lucrează minuni, rabdă Pati-
mile, Învie şi se Înalţă. De aceea, trăind în Hristos, ajunge nu doar 
la unirea lumii sale lăuntrice, ci şi a celei din jurul său. Trece peste 
toate deosebirile, ridicându-se la o stare mai înaltă decât cea dinain-
tea Căderii – ajunge asemenea lui Adam cel dintru început. Sfântul 
Maxím numeşte cele cinci deosebiri pe care Adam nu le-a biruit, dar 
pe care omul izbuteşte acum să le depăşească cu ajutorul lui Adam 
cel Nou, adică Hristos. El poate trece peste deosebirea dintre zidit 
şi nezidit, dintre minte şi simţuri, dintre cer şi pământ, dintre Rai şi 
lume, dintre bărbat şi femeie. Trecând-o pe cea din urmă, ajunge să 
o depăşească pe cea dintâi, pe cea dintre zidit şi nezidit. Un sfânt al 
lui Dumnezeu se dăruieşte pe sine întreg şi dăruieşte lumea întrea-
gă lui Dumnezeu, arătându-se prin aceasta cel mai mare făcător-de-
bine al firii omeneşti.

La Sfântul Munte m’am apropiat odată de un astfel de Bătrân, un 
Stareţ care gustă saţietatea nesfârşită a milei dumnezeieşti. Vieţu-
ind într’o crăpătură a pământului, el a trecut dincolo de toate tipa-
rele acestei lumi. Nu-s cuvinte care să-l poată înfăţişa. De-i zici înţe-
lept, zici prea puţin; numindu-l nebun, nu cuprinzi pe de-a-ntregul 
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măsura nebuniei sale pentru Hristos – pur şi simplu nu ştii cum să-l 
zugrăveşti, pentru că a ieşit din măsurile acestei lumi şi se îndreap-
tă spre adâncul veşniciei. El atinge dumnezeiescul foc şi este în flă-
cări, arzând acum de Lumina cea nezidită. Ceasuri întregi, pe când 
vorbeşti cu el, ţi se pare că se va aprinde şi se va mistui. Crezi că va 
pieri cu totul din faţa ta, precum Prorocul Ilie în carul de foc. Chiar 
în clipa când îţi vorbeşte, crezi că se va sui la cer, ca Domnul, care 
pe „când blagoslovea pre ei, s’au depărtat dela dânşii şi s’au suit la 
cer.” /Lc. 24:51/ Şi, totuşi, nu se întâmplă nimic din ceea ce-ai cre-
zut. Se întâmplă altceva, zdrobirea inimii, în vreme ce-ţi vorbeşte 
despre lucruri legate de viaţa duhovnicească. Este asemenea „uimi-
rii” ce i-a cuprins pe apostoli în Muntele Thavór: „...nour luminos a 
umbrit pre ei, şi iată glas din nour, zicând: Acesta este Fiul meu cel 
iubit, întru carele bine am voit; pre acesta să ascultaţi. Şi auzind uce-
nicii, au căzut pre feţele lor şi s’au spăimântat foarte.” /Mat. 17:5-6/ 
Pe când îţi vorbeşte, se pogoară dintr’o dată Duhul Sfânt, învăluin-
du-te, stăpânindu-te. Te cuprinde teama, dar şi dorinţa de a rămâne 
acolo. Ascultând cuvintele lui simple şi liniştite, te gândeşti la Hris-
tos vorbindu-le ucenicilor de pe înălţimea unui munte sau într’o co-
rabie, pe mare. Sfântul îţi vorbeşte, într’adevăr, de pe „muntele” 
dumnezeieştii vedenii (theoria) şi de pe marea veşniciei, dincolo de 
lucrurile obişnuite şi omeneşti, dincolo de ceea ce eşti.

M’am apropiat într’o bună zi de acest Ghéronda. Ştiam că era un 
adevărat theolog (Cuvântător-de-Dumnezeu). Nu avea cunoaştere 
despre Dumnezeu, ci „cunoştinţa lui Dumnezeu,” de neajuns pen-
tru cei mai mulţi oameni! „Căci, cu adevărat, munte înălţat pieptiş 
şi greu de urcat este cunoaşterea lui Dumnezeu. Şi mulţimea noro-
dului de-abia ajunge la poalele ei.” Doar Moisì a fost în stare să urce 
muntele vederii lui Dumnezeu şi să se facă văzător-de-Dumnezeu. 
Ştiam că şi Ghéronda era un Moisì văzător-de-Dumnezeu. 



34
O noapte în PUSTIA

Sfântului MUNTE 

La început m’am simţit stângaci. Despre ce-aş fi putut vorbi cu el? 
Ce aveam în comun? Eram la aceeaşi măsură? Noi, ceilalţi, sântem 
la întâia treaptă a „filosofiei făptuitoare,” în vreme ce el a şi trecut de 
la „contemplarea firească” la „theologia mistică,” adică la cunoaşte-
rea cea veşnică. Noi sântem plini de patimi, pe când el este Scaunul 
aurit al Împăratului. Noi închipuim iadul, el este desfătarea Raiului.

Dar, de-a lungul convorbirii noastre, pustnicul s’a coborât de la înăl-
ţimea sa şi m’a ridicat pe mine mai sus. S’a deşertat pe sineşi şi m’a 
îmbogăţit pe mine. „Deşi a fost odată bogat, făcutu-s’a sărac, ca să 
mă pot îmbogăţi şi eu prin sărăcia lui.” Întotdeauna unirea presu-
pune o mişcare în afara sinelui, de amândouă părţile – acelaşi lucru 
se întâmplă şi în unirea cu Dumnezeu. Are loc o mişcare de la Dum-
nezeu înspre om şi o mişcare de la om înspre Dumnezeu. Aceasta 
este trăsătura de căpătâi a dragostei dumnezeieşti. „Theologii nu-
mesc dumnezeirea uneori iubire, alteori dragoste, iar alteori ceea ce 
este iubit şi îndrăgit. Astfel, iubire şi dragoste fiind, se mişcă; iar ca 
ceea ce este iubit şi îndrăgit, atrage spre dânsa pre toţi cei ce au pu-
tinţa de a primi iubire şi dragoste.” /Sfântul Maxím Mărturisitorul/ 
Tot el spune mai departe: „Iară dumnezeiasca iubire face şi a ieşi din 
sine, cei ce iubesc nemaifiind ai lor ci ai celor iubiţi. Aceasta este ară-
tată la cele de deasupra prin grija faţă de cele de mai jos, la cei ce se 
află în aceeaşi stare prin sprijinul pe care şi-l dau unii altora şi la cei 
mai de jos prin aceea că sânt întorşi mai întâi de toate numai înspre 
dumnezeire.” Cu alte cuvinte, Sfântul Maxím Mărturisitorul, ară-
tând un loc din Sfântul Dionisie Areopaghitul, spune: „Dumneze-
iasca iubire face şi a ieşi din sine, nelăsând pre cei ce iubesc să fie ai 
lor, ci ai celor pre cari iubesc. Şi aceasta o încredinţează cele de dea-
supra, carile poartă de grijă de cele dedesubt, cele asemenea carile 
se ajută una pre alta, şi cele de jos carile tânjesc cu dor a se întoarce 
la cele de sus.”
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Voi păstra pururea în minte – ba mai mult, în inimă! – fiecare clipă 
a acelei convorbiri. În cele ce urmează, voi înfăţişa întâlnirea noas-
tră şi dialogul purtat. 



CAPITOLUL

II APUS DE SOARE ÎN 
MUNTELE ATHOS
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Soarele se cobora spre apus. În 
Sfântul Munte, dimineţile sânt înmiresmate, fermecătoare. Întune-
ricul nopţii se risipeşte pe când monahii stau în katholikonul* Sfin-
telor Mănăstiri, cântând „Slavă ţie, Celui ce ai arătat nouă lumina.” 
S’ar putea spune că întunericul este izgonit de glasurile lor preadul-
ci şi melodioase, şi de bătaia caldă a clopotelor şi-a toacelor. 

Serile la Athos sânt şi ele liniştite. A trecut o zi de nevoinţe, iar noap-
tea îşi răsfiră vălul în care monahul va ascunde multe lupte, belşug 
de lacrimi şi multe osteneli duhovniceşti. Soarele cel văzut coboară 
spre asfinţit, dar Soarele din inimile nevoitorilor nu se va stinge. În 
inimile lor cu totul curate, neumbrite de norii patimilor, sălăşluieş-
te o zi veşnic luminoasă. O, apusul de soare la Athos! Apus plin de 
frumuseţe, plin de har, învăluit în linişte...

După Vecernie, unii nevoitori, mişcându-se încet, cu capetele ple-
cate, ies din katholikonul Sfintelor Mănăstiri sau din micile paracli-
se ale schiturilor pentru a se odihni în aerul curat, aşezându-se pe o 
bancă de piatră şi se îndeletnicesc cu rugăciunea – cu chemarea pre-
adulcelui nume al lui Hristos. Voiesc şi stăruie să-şi înscrie în inimi 
slovele de aur ale rugăciunii. 

Mă simt furat de aceste ceasuri de linişte, când până şi natura este 
netulburată, când chiar şi valurile mării abia se mai aud lovindu-se 

* Καθολικόν – biserica mare dintr’o mănăstire, unde se săvârşesc slujbele de obşte; 
pe lângă ea, există de obicei mai multe paraclise. (n.red.)
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de stânci, când împăratul-soare zugrăveşte cerul în toate culorile. 
Natura are la Athos o frumuseţe deosebită, dată de rugăciune şi 
de sfinţenie. Într’adevăr, harul nezidit trece de la suflet la trup, 
întinzându-se până şi la firea necuvântătoare şi la întreaga zidire. 
Aici nu se vede ceva sălbatic, nici măcar nu este ceva sălbatic – totul 
e liniştit. 

La Athos, toate zilele şi nopţile ard în rugăciune. Chiar şi natura este 
îmblânzită de glasurile cele frumoase ale călugărilor, de sunetul clo-
potelor şi de ascultare! „Aici apa este mai bună, aerul este mai blând 
şi adierea lui mai caldă, învăluindu-ne pe noi, cei reci; pretutinde-
nea vezi păduri ce se înalţă dese, cu copaci pururea verzi ce încântă 
privirea; vezi măslini, viţă-de-vie, dafini, mirt şi tot soiul de pomi. 
Nevoinţa tăcută, care pe unii îi hrăneşte iar pe alţii îi desfată, a cură-
ţat de blestem acest pământ.” /Evghenie Vulgáris/ 

Nu mă simt atras în chip anume de natură. Însă, la Sfântul Mun-
te, ea are un har aparte. Cineva ar putea-o privi cu ochii monahilor 
purtători-de-Dumnezeu şi să se lumineze. Ar putea-o privi, contem-
plându-o nu cu ochii sau cu mintea, ci cu inima înduhovnicită. Iar 
inima ştie cum să iubească şi să preţuiască lucrurile. 

S’ar putea ca tăcerea, în plinătatea ei, să aibă un rol foarte însemnat, 
căci „viaţa cea lipsită de griji, prin nădejdea cea întru Dumnezeu, în 
chip firesc mişcă sufletul către înţelegerea zidirilor lui Dumnezeu.” 
/Sfântul Grigórie Palamà/





CAPITOLUL

III URCÂND THAVORUL 
MEU
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Apus de soare la Athos – pe 
când soarele se pregătea să asfinţească, eu urcam, pregătindu-mă 
să răsar! Apusul soarelui m’a găsit suind, cu mare anevoie, o po-
tecă strâmtă şi abruptă spre... răsărit! Săraci în credinţă, aflăm cu 
greu o bucurie în astfel de urcuşuri către cei plini de credinţă, care 
au luat hotărârea vitejească de a părăsi lumea, cu toate atracţiile şi 
plăcerile ei, şi au îmbrăţişat nevoinţa. Urcam undeva pe partea de 
miazănoapte a Athosului. Voiam să pun în lucrare cuvintele Sfântu-
lui Ioán Gură-de-Aur: „Până-ţi este dorinţa caldă, îndreaptă-te spre 
aceşti îngeri şi fă-o mai caldă. Pentru că graiurile omeneşti nu-ţi vor 
putea aprinde inima aşa cum o poate face vederea dumnezeieştilor 
lucruri.”

De-a dreapta şi de-a stânga se ridicau stânci de nepătruns, cu 
vârfurile lor ascuţite, parcă străpungând cerul, aşa cum o fac şi 
glasurile şi vieţile locuitorilor Sfântului Munte. Mergeam aplecat, 
cu Rugăciunea lui Iisus pe buze, în inimă, înlăuntrul fiinţei mele 
– căci aşa ar trebui vizitat Sfântul Munte, cu simţământul unui 
simplu pelerin. La mică distanţă de potecă, printre stânci, se puteau 
vedea colibe mici, chilii de pustnici. Unele dintre ele sânt în peşteri, 
altele ies puţin în afară, şi când le priveşti ţi se pare că vor cădea în 
mare. Înlăuntrul acestor peşteri trăiesc albinele cele duhovniceşti, 
gătind mierea cea dulce a isihiei. Mi-a venit atunci în minte cântarea 
alcătuită de Sfântul Nicódim pentru sfinţii aghioriţi şi am început s’o 
cânt: „O, de-Dumnezeu-alese albine, care în peşterile şi crăpăturile 
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pământului din Sfântul Munte, ca în nişte stupi înţelegători, 
preadulcea miere a isihiei o prefac în faguri.”

Chilii asemănătoare sunt şi în partea de miazăzi a Muntelui, cunos-
cută sub numele de Karulia. Acolo, priveliştea este nespus mai uimi-
toare. „Pe suprafaţa roşiatică a stâncilor ce par acoperite de rugină 
atârnă una de alta mai multe colibe, în vârf, la o înălţime ameţitoa-
re. Unele dintre ele sânt peşteri cu intrarea închisă de pereţi, având 
doar o mică deschizătură. În altă parte, o ieşitură a stâncii a dat pu-
tinţa unui pustnic curajos să clădească un paraclis îngust, una sau 
două chilii şi o grădină strâmtă din care a răsărit o minunată pădu-
re de chiparoşi în pământul adus din alt loc, dând peisajului o ima-
gine exotică. Culoarea curată în care sânt înveşmântate toate aceste 
locuri ascunse le face să arate ca nişte cuiburi de pescăruşi. Schimni-
cii comunică între ei prin poteci, nevăzute de pe mare. Dar să urci pe 
ele înseamnă să iei o hotărâre foarte îndrăzneaţă. Sânt mulţi pustnici 
care n’au ieşit de ani de zile din ograda strâmtă. De aceea, în schitu-
rile mai mari sânt cimitire, iar în peşteri firide unde se păstrează ră-
măşiţele fraţilor; pe fruntea fiecărui craniu este trecut numele frate-
lui şi data morţii sale.” /Fótie Kontóglu/

Aceşti pescăruşi duhovniceşti, porumbeii Raiului, care-L trăiesc pe 
Dumnezeu şi se înalţă până la al treilea Cer, sânt răspândiţi de o 
parte şi de alta a stâncilor. Oricine urcă acea potecă strâmtă din par-
tea de miazănoapte a Muntelui, pe care o urcam şi eu la asfinţit, 
poate vedea aceeaşi privelişte. Şi se înfioară. Simte harul lui Dum-
nezeu răcorindu-l şi totodată mistuindu-l, precum „rugul aprins” al 
lui Moisì. Îi vin în minte chipuri de părinţi înaintaşi, trecuţi prin acel 
loc, ce dorm acum în pace şi linişte, aşteptând glasul Arhanghelu-
lui să vestească venirea Mirelui căruia i se vor dărui spre nuntă; fără 
tăgadă, inima lui este departe de lume şi de toate plăcerile ei. Ei au 
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luptat aici o viaţă întreagă ca să poată găsi pacea, şi au aflat-o. Acum 
se odihnesc în sânul lui Avraam. Glasul lui Hristos: „N’a murit, ci 
doarme,” /Mat. 9:24/ răsună încet în aceste locuri retrase.

Urcam cu gânduri şi simţăminte aparte. Întregul ţinut era stăpânit 
de linişte. Arareori se auzeau ţipetele păsărilor sălbatice ce zburau 
pe deasupra, sau chiar privighetori cântând. „Athosul multe şi mi-
nunate privighetori hrăneşte.” /Sfântul Nicódim Aghioritul/ Din 
când în când, puteam auzi răsunând nişte zgomote înfundate. Mer-
gând, am ajuns la o căsuţă, unde am zărit un pustnic ce încerca să 
spargă o piatră.

- Blagosloviţi, Ghéronda, am spus.

- Domnul! mi-a răspuns.

Acesta este salutul la Muntele Athos. Când ceri binecuvântare, ţi se 
răspunde: „Domnul (să te blagoslovească).” Ei cunosc foarte bine 
însemnătatea lui Hristos pentru viaţa duhovnicească. Îşi cunosc şi 
propriile slăbiciuni. Domnul este dorirea lor şi locuinţa lor adevă-
rată. Îi repetă foarte des numele, pentru că trăiesc în prezenţa Sa. El 
este Cel ce „doarme cu ei, se trezeşte cu ei, le îndulceşte şi le încântă 
inima prin mângâierea Sfântului Duh.”

- Ce faceţi acolo, Ghéronda?

- Încerc, fiule, să sparg bolovanul acesta, ca să fac un mic rezervor – 
să adun apa de ploaie, pentru a putea bea puţin. Anul trecut, mult 
am suferit de sete...

- Dar e o muncă foarte grea! Cu atât mai mult, fără uneltele potri-
vite... 

- Ce pot face? Trupul are nevoie de apă. Mă va ajuta Dumnezeu. Ne 
putem lipsi de toate aici, în pustie, dar tot e nevoie de puţină apă. 
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Vino în chilie, să o binecuvântezi pentru mine.

„Eu, să binecuvântez chilia celui binecuvântat?!” – m’am gândit. 
„Necurăţitul, să sfinţească pe cel curăţit?!” 

Am intrat în chilie încet, cu mare grijă. În chilia unui pustnic intri 
cu teamă, ca într’un loc de taină. Era murdar, neîngrijit. Dar acestea 
sânt lucruri fără însemnătate pentru nevoitorul lui Hristos. Cum să 
găseşti timp pentru aşa ceva? Mi-a adus puţină apă şi nişte rahat, 
semne ale dragostei lui. Cu adevărat, în pustia aceea înţelegi dra-
gostea curată şi sinceră. Întreaga inimă a monahului se regăseşte 
pe tava aceea mică, cu puţină apă şi dulceaţă! El îţi dăruieşte totul.

- Vii din lume? 

- Da.

- Cum e acolo? 

E o întrebare obişnuită în Sfântul Munte. În acest caz, totuşi, ea are 
o mare însemnătate – căci cel ce întreabă a părăsit, acum cincizeci de 
ani, lumea care se îndreaptă spre nimicire şi nu s’a mai întors. Pust-
nicul ştie, aşadar, foarte bine ce înseamnă „lumea.” Este zidirea lui 
Dumnezeu, dar totodată amăgirea Celui viclean. Nu l-a înşelat dia-
volul pe Adam folosind lucrarea mâinilor lui Dumnezeu? Câţi din-
tre noi nu păţesc la fel?

- Lumea, Ghéronda, s’a depărtat de Dumnezeu. Nu-şi mai amin-
teşte de El, nici nu mai trăieşte după poruncile Sale. Bisericile sânt 
goale, în schimb toate locurile diavolului sânt pline. Oamenii au pă-
răsit duhovnicii şi au umplut spitalele de boli mintale. Slujbele le 
aduc numai nelinişte, şi toate grijile lor sânt lumeşti. Azi avem ale-
geri, mâine cade guvernul, poimâine mitinguri. Citesc doar ziare şi 
sânt nepăsători faţă de Scriptură. Ceasuri întregi urmăresc filme în-
suflate de diavol, care îi amorţesc, şi nu învaţă din Vieţile Sfinţilor...
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- O, lumea aceasta nefericită! – răspunse pustnicul. E cârmuită de 
diavol. Zilnic le-aduce oamenilor lucruri şi întâmplări ca să le-alun-
ge din minte pomenirea lui Hristos. Îi face să nu se mai uite la ei în-
şişi şi să nu le mai pese de necurăţia lor lăuntrică. Îi face să fie mai 
interesaţi de alţii decât de ei înşişi. Asta-i fuga de la Dumnezeu şi 
teama despre care ai vorbit mai devreme! Adam a păcătuit, s’a as-
cuns, a fugit de Dumnezeu – apoi au urmat toate suferinţele. Ace-
laşi lucru îl fac şi oamenii de azi. Mă rog fierbinte pentru mântuirea 
întregii lumi. „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pre mine şi 
lumea ta.” Toată noaptea mă rog, ca Dumnezeu să arate către lume 
mila Sa. Aceasta este menirea noastră, în aceste vremi tulburi. Sorţii 
cad asupra noastră să fim mucenici.

Pustnicul mi-a mai spus şi altele. De câte ori vizitezi Athosul, auzi 
acest fel de înţelepciune la fiecare pas. I-am mulţumit, am cerut bi-
necuvântare, l-am rugat să mă pomenească în rugăciunile sale şi, 
gânditor, am ieşit din chilia ce-i este acum mormânt, dar din care va 
învia întru viaţa cea adevărată. 



CAPITOLUL

IV ÎNTÂLNIREA CU 
PUSTNICUL
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Mi-am urmat drumul spre înăl-
ţimi, spre muntele Schimbării mele la Faţă. Şi în sfârşit, cu mare gre-
utate, am ajuns la locul pe care doream să-l cercetez. Am stat pu-
ţin afară, să mă odihnesc. Chilia unui pustnic, mă gândeam, nu este 
doar un loc de taină, ci şi un „ceresc lăcaş.” Cel ce locuieşte acolo şi 
se îndeletniceşte cu isihia şi rugăciunea este un Apostol al lui Hris-
tos. Sfântul Grigórie Palamà spune aceasta într’una din omiliile sale 
către Thessaloniceni, plecând de la faptul că, în Duminica Învierii, 
Sfântul Apostol Thóma nu s’a învrednicit a-L vedea pe Hristos cel 
Înviat, nefiind împreună cu ceilalţi Apostoli; L-a văzut însă pe Dom-
nul după opt zile, împreună cu ceilalţi Apostoli. Şi spune Sfântul lui 
Dumnezeu: „Duminica, dupre Dumnezeiasca Liturghie, îngrijeşte-
te să găseşti pre cineva ce urmează Apostolilor lui Hristos şi rămâne 
deoparte, în tăcută rugăciune, psalmodiind şi dorindu-l pe Hristos. 
De-l găseşti, intră în chilia lui, cu credinţă, ca într’un loc sfânt, pen-
tru că are sfinţitoarea putere a Sfântului Duh. Şi cât mai mult să ză-
boveşti acolo, vorbind cu el despre Dumnezeu şi cele cereşti şi, cu 
smerenie, cerând povăţuire şi ajutor prin blagoslovenia sa. Atunci, 
Domnul Iisus nevăzut va veni şi la tine, precum a venit la Thóma. El 
va da pace sufletului tău, îţi va înmulţi credinţa, te va sprijini şi te va 
număra cu aleşii Împărăţiei Cerurilor.”

Urmând poveţei Sfântului, m’am apropiat de chilie ca de-un loc de 
taină. Înlăuntru am avut simţământul că Ghéronda era un Apos-
tol al lui Hristos, care L-a văzut de pe acum pe Mântuitorul şi era 
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în lăcaşurile Ierusalimului Ceresc; pentru aceasta, a ajuns dumne-

zeu după har şi se face părtaş energiilor nezidite ale lui Dumnezeu, 
având tot ceea ce are Dumnezeu, în afară de Esenţa sa. „Toate cele 
ale lui Dumnezeu le are cel îndumnezeit prin har, afară de Fiinţarea 
sa.” /Sfântul Grigórie Palamà/ Cum aş putea să-l socotesc altcum-
va, dacă aşa vorbeşte Dumnezeu despre el prin Sfântul Grigórie? 
Am vrut, asemenea lui Thóma, să-L văd pe Hristos, de aceea am ho-
tărât să mă apropii de Ghéronda cu smerenie şi pocăinţă, şi să îm-
plinesc orice mi-ar fi spus. După cum îşi va da seama şi cititorul, 
după această convorbire despre Dumnezeu şi cele cereşti, am simţit 
o pace adâncă revărsându-se în sufletul meu...

Am bătut la uşa chiliei sale. O linişte neţărmurită domnea acolo, lu-
cru ce m’a înfricoşat puţin. S’au auzit nişte paşi mărunţi. Uşa s’a 
deschis tăcut şi unul dintre ucenici s’a ivit în faţa mea.

- Blagosloviţi!

- Domnul! 

- Aş vrea, dacă se poate, să-l văd pe Ghéronda. E ocupat? 

Trebuie să fii foarte reţinut când cercetezi un pustnic. S’ar putea 
să-l întrerupi din rugăciune. Ar putea fi în răpire dumnezeiască, pe 
Muntele Thavór, şi tu l-ai aduce înapoi în lumea zgomotoasă. Ar 
fi cel mai mare rău pe care i l-ai putea face. Nu s’ar necăji dacă l-ai 
ocărî, ci dacă l-ai trage jos de pe Munte. Dar totodată ar fi cel mai 
bun lucru pe care l-ai putea face pentru tine, căci te-ar umple de 
dumnezeiască mireasmă! Strălucirea pe care a dobândit-o te va orbi. 
„Din rugăciune, arzând se înalţă,” /Sfântul Grigórie Palamà/ la fel 
cum ardea şi Moisì când a coborât de pe Sinái, iar Israilitenii nu 
l-au putut privi, pentru că era asemenea fierului scos din foc. Simţi 
„mireasma nemuririi.”
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